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Dole pri Litiji, 10. 12. 2019 

Številka: 55/2019-i 

 

Vsem dosedanjim najemnikom/plačnikom grobov 

 
ZADEVA: Najemna pogodba za grob 
 
Spoštovani najemniki/plačniki grobov! 
 
Kot ste bili že seznanjeni na zboru krajanov ter v zadnjem dopisu krajanov, je krajevna skupnost dolžna 
upoštevati Odlok o pokopališkem redu v Občini Litija, ki je stopil v veljavo že novembra lanskega leta. Tako 
smo morali najprej urediti načrt oz. kataster grobov na vseh treh pokopališčih, sedaj pa je potrebno 
čimprej uskladiti najemne pogodbe za grobove z novo sprejetimi predpisi. V primeru, da pogodba za grob 
do sedaj sploh še ni bila sklenjena, pa je potrebno skleniti novo najemno pogodbo.  
 
Tako vse dosedanje najemnike grobov oz. plačnike grobnin vabimo na podpis nove pogodbe za najem 
groba, ki bo nadomestila do sedaj veljavno (če ta obstoji), in sicer v prostore naše krajevne skupnosti 
(Dole pri Litiji 8A, 1273 Dole pri Litiji) v naslednjih terminih: 

- v četrtek, 9. januarja, med 18. in 20. uro; 
- v soboto, 11. januarja, med 8. in 12. uro 
- ter v sredo, 15. januarja, med 7. in 10. uro. 

S seboj imejte, prosim, veljavni osebni dokument ter davčno številko, da bomo lahko pogodbo dopolnili 
še z vašimi osebnimi podatki.  
V izogib čakalni vrsti za sklenitev pogodbe nam lahko podatke (naslov, EMŠO, davčna številka) predhodno 
posredujete tudi na elektronski naslov ks.dole@siol.net ali jih oddate v poštni nabiralnik KS do konca tega 
leta. S posredovanimi podatki bomo ravnali skladno z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov. 
Prilagamo vam tudi osnutek pogodbe za najem groba, ki jo boste podpisali. 
Nova pogodba vam bo še naprej omogočala uporabo groba. V primeru vprašanj se obrnite na Janjo 
Medved, telefon 031 818 937, ali Ireno Bostič, telefon 041 245 519. 
 
Naj povemo, da je strošek najema do nadaljnjega za enojni grob 24,40 EUR z DDV, za dvojni grob pa 38,64 
EUR z DDV. Šesti odstavek 23. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Litija namreč določa, da do 
določitve višine grobnine na način iz petega odstavka istega člena (njeno višino določi občinski svet na 
predlog upravljavca pokopališča) veljajo obstoječe višine grobnine.  
 
Najemna pogodba in Odlok o pokopališkem redu v Občini Litija sta objavljena tudi na naši spletni strani 
www.ks.dole.si. 
Prosimo vas tudi, da vse morebitne spremembe najemnika oz. plačnika sporočate sproti. 
 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 
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Naj izkoristim to priložnost in vam v imenu vseh članov sveta ter v svojem imenu zaželim sreče, 
zdravja, pozitivne energije in sodelovanja ter vse lepo v prihajajočem novem letu. 
 
 
S spoštovanjem 
       Irena Bostič, 

predsednica Sveta KS Dole pri Litiji 

 
Priloga: Najemna pogodba 

 


